
  ذا كان ال جيوز التداوي باخلمر من باب أوىل ال جيوز وضعها يف العطور وحنوها ؟  السائل : إ

  يقاس عليها ؟ الشيخ :

ز أن ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا إنه ال جيوز التداوي ا حىت للعطش ال جيو  لكن التداوي ا شرب الشيخ :

بأن اخلمر إذا شرب اإلنسان على العطش ال تزيده إال عطشا ؛ ويرى بعض  تشرب اخلمر للعطش ؛ وعلAلوا ذلك

العلماء أنه جيوز للعطش وال يسلم أا ال تزيد إال عطشا ؛ لكن إذا غصت اللقمة وليس عنده إال كأس مخر 

ن وغص إما ميوت ينخلق وإال يشرب الكأس مشيا للقيمة ماذا يصنع يستعملها ؟ أي نعم يستعملها للضرورة أل

هذا أعم من  (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ))اهللا قال سبحانه وتعاىل يف آية عامة: 

(( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن قوله ملا حرم امليتة واخلنزير وما أهل لغري اهللا به حني قال: 

  أعم . ما اضطررتم إليه )) (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إالاآلية  اهللا غفور رحيم ))

(( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما  فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين

  . اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واهللا يحب المحسنين ))

(( إنما يريد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل مبينا ما يريده الشيطان من بين آدم:  

املواالة ؛ والبغضاء ؟  ما هو ضد العداوة ؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))الشيطان 

ومن فوائد اآلية  احملبة ؛ يعين احملبة ضد البغضاء فرييد أن تشتت القلوب واألبدان ؛ وأظن أننا أخذنا الفوائد .

تعاىل أخرب أن اخلمر و امليسر سبب للعداوة والبغضاء ؛ وهذا الشك الكرمية: إثبات األسباب ؛ وجه ذلك أن اهللا 

فيه وال أحد ينكره إال السفيه ، كل يعلم أن من غمس يف البحر فإنه يغرق وأن من ألقي يف النار فإنه حيرتق ؛ 

ارهم ينزهون أليس كذلك ؟ أنكر قوم األسباب وغال قوم يف إثباته ؛ فأما الذين أنكروا األسباب فزعموا أم بإنك

اهللا تعاىل عن الشريك فغلوا يف التنزيه ؛ وأما الذين أثبتوا األسباب على أا فاعلة فهؤالء أشركوا مع اهللا ؛ أما أهل 

احلق فقالوا إن األسباب هلا تأثري ولكن من الذي جعل هلا تأثريا ؟ هو اهللا ؛ فتأثري األسباب ليس بنفسها ولكن 

القوى املؤثرة ؛ ويدل هلذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإجياب اهللا إياه ومع ذلك  مبا أودع اهللا تعاىل فيها من

((  قد يرتفع هذا اإلجياب ، قد يرتفع هذا اإلجياب ؛ من ذلك: النار حمرقة وملا ألقي فيها ابراهيم قال اهللا هلا: 

فت احلرارة فصارت بردا وسالما ؛ فكانت بردا وسالما ؛ فانتفى اإلحراق وانت كوني بردا وسالما على ابراهيم ))

الحرتقت ابراهيم عليه الصالة والسالم ؛ كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال فلو كانت األسباب مؤثرة بنفسها 



جزلتني مث يقول له: قم ؛ فيقوم ؛ حنن نعلم أن الدجال مل يكن هو السبب يف إحيائه بل ذلك إىل اهللا عزوجل ؛ 

ستطع أن حيييه نعم مل يستطع أن يقتله ال يسلطه اهللا عليه بعد ذلك ؛ إذا نقول: وهلذا إذا قتله الثالثة مل ي

األسباب هلا تأثري ولكن ال بنفسها بل مبا أودع اهللا تعاىل فيها من القوى املؤثرة ؛ واألدلة يف هذا شرعا وعقال 

، وذكر اهللا تعاىل سبق لنا أن كل ما صد عن ذكر اهللا فهو من أوامر الشيطان ومن فوائدها:  وواقعا ال حتصى .

 أنه يكون بالقلب واللسان واجلوارح ؛ فكل ما صدك عن ذكر اهللا ذه األشياء فهو من أوامر الشيطان وإرادته .

ومن فوائدها: فضيلة الصالة لتخصيصها بالذكر من بني ذكر هللا عزوجل ؛ وهذا يدل على شرفها وفضلها على 

الروح هو جربيل وهو من املالئكة لكن خصه اهللا  ل المالئكة والروح فيها ))(( تنز غريها ، كما يف قوله تعاىل: 

ومن فوائدها: احلذر من صد الشيطان إيانا عن الصالة ، عن الصالة إما أن نتلهى عنها  تعاىل بالذكر لشرفه .

؛ فاحذر الشيطان أن  بأموالنا أو بأوالدنا أو بلغونا أو جبدنا ، بأي شيء ؛ وإما أن نفعلها بأجسامنا دون قلوبنا

ومن فوائدها: أنه كلما وقع يف قلبك التثاقل عن الصالة فاعلم أنه من الشيطان ومراد  يصدك عن الصالة .

ووجه التأكيد أنه أتى  (( فهل أنتم منتهون ))ومن فوائدها: تأكيد النهي عن اخلمر وامليسر ؛ لقوله:  الشيطان .

يان تنتهون أو تستمرون ؟ ماذا كان جواب الصحابة يا إخوان ؟ كان بصيغة االستفهام يعين فهل بعد هذا الب

فعل أمر  (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول )) (( أطيعوا ))مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  جوام " انتهينا انتهيا " .

ذا قال اإلنسان ما املراد من اإلطاعة وهي االنقياد ؛ واملراد باالنقياد هنا فعل األوامر واجتناب النواهي ؛ وعليه فإ

اخلطاب الشك أنه هلذه األمة وعلى  (( وأطيعوا الرسول )) بطاعة اهللا ؟ نقول: فعل أوامره واجتناب نواهيه .

هذا فتكون " أل " يف الرسول للعهد ؛ أي العهود ؟ الذهين ، يعين أطيعوا الرسول حممدا صلى اهللا عليه وعلى آله 

قال قائل: ما هو الدليل على أن اهللا أرسله ؟ نقول: الدليل على أن اهللا أرسله ما  فإن وسلم أرسله اهللا عزوجل .

أيده به من املعجزات اليت أعظمها القرآن الكرمي مث ما يشاهد من اآليات احلسية اليت ال يقدر بشر أن يأيت ا ال 

راجعة مباملزيد من ذلك فعليه الرسول وال غريه ، آيات واضحة على رسالته وهي أكثر من أن حتصى ، ومن أراد 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية فقد عقد فصال مفيدا جدا يف آيات النيب صلى اهللا  " جواب الصحيح" آخر كتاب 

عليه وآله وسلم ، ومن أراد املزيد أيضا فعليه مبا ذكره احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف " البداية والنهاية " يف آخر 

وآله وسلم ؛ فقد ذكر كثريا من اآليات يف السماء ويف األرض ، يف اإلنسان ويف احليوان  سرية النيب صلى اهللا عليه

، وال حاجة إىل أن نذكر شيئا كثريا منها ولكنها موجودة واحلمد هللا ؛ وينبغي لنا أن حنرص على معرفة هذه 

ليه الصالة والسالم ؛ اآليات ألن اإلنسان بشر والشيطان حريص قد يهاجم القلب ويضعف اإلميان بالرسول ع

احذروا أي من  (( واحذروا )) . (( وأطيعوا الرسول ))لكن إذا راجع اآليات ازداد بذلك إميانا فعليكم ا 



معصية اهللا ورسوله يعين احذروا املعصية ، معصية اهللا ورسوله ؛ ومل يأمرنا اهللا تعاىل بشيء إال ملصلحتنا ومل ينهى 

أي أعرضتم عن طاعة اهللا وعن طاعة رسول اهللا فإنكم لن تضروا اهللا وال  توليتم ))(( فإن  عن شيء إال ملضرتنا.

رسول اهللا ، لن تضروا اهللا ولن تضروا رسول اهللا ؛ أما كون اإلنسان ال يضر اهللا مبعصيته فأمر اهللا قال اهللا تعاىل: 

(( وقال تعاىل:  ن العالمين ))(( وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني ع

( يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري وقال تعاىل يف احلديث القدسي:  إن تكفروا فإن اهللا غني عنكم ))

؛ كذلك املتويل ال يضر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ ملاذا ؟ ألن النيب  فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني )

(( فتولهم كما قال اهللا تبارك وتعاىل: صلى اهللا عليه وآله وسلم قد بلغ وأدى األمانة وال يالم على معصية غريه  

ألنه بلغ وأدى األمانة فهم لن يضروا الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مبعصية اهللا  عنهم فما أنت بملوم ))

ومعلوم أمنا أمر بالعلم  (( فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين )) (( اعلموا ))ونصح األمة ؛ وهلذا قال: 

(( اعلموا أنما على رسولنا البالغ جيب أن نعلم كل ما أخرب عن نفسه وعن غريه لكن هذا علم خاص ، 

(( أنما على رسولنا كيف نعرف   ى رسولنا البالغ المبين ))(( أنما علوهنا نسأل عن إعراب  المبين ))

هل ميكن أن يكون هناك وجه آخر يف اإلعراب وأن نقول: أن الذي على رسولنا البالغ  ؟  البالغ المبين ))

املبني ؟ انظر الكتاب ؟ الكتابة " أن " مقرونة بـ" ما " هذا عندي وعندكم كذلك ؛ لو كانت موصولة لفصلت 

" ؛ ألن " ما " املوصولة إذا كانت امسا ألن أو إلن فإا تفصل عنها ؛ وهنا قد يقول قائل: لعل هذا عن " أن 

القاعدة وهي اتصال " ما " املوصولة بإن كانت قاعدة قدمية يف خط النسخ ؟ فنقول: األصل بقى ما كان على 

(( أنما على قوله:  ملة فيها حصر .ما كان وأن " ما " إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وجتعل اجل

يعين التبليغ ، وأصل التبليغ من " بلغ الشيء كذا " أي وصل إليه ، أي عليه أن يوصل الوحي  رسولنا البالغ ))

من أبان  (( البالغ المبين ))الذي أوحاه اهللا إليه إىل املرسل إليه ، هذه وظيفته ليس له أكثر من هذه وظيفة ؛ 

ن أبان الالزم ، أبان الالزم تقول: أبان الصبح ، كما تقول: بان الصبح ، أبان متعدي تتعدى املتعدي وليست م

للمفعول به ؛ فهنا نقول: املبني أيش ؟ من أبان املتعدي أو الالزم ؟ املتعدي ، يعين البالغ الذي أبان احلق ؛ 

ما يصل إىل األذن واقتناع النفس به وذلك بفصاحته عليه الصالة والسالم وحالوة كالمه ووصوله إىل القلب حين

يف  ؛ فهذه األوصاف كان بالغ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مبينا فيما يبلغه ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ .

هذه اآلية الكرمية: مناسبة ملا قبلها ، وهي أن اهللا تعاىل ملا أمر باالنتهاء واجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب 

اعته عموما وحذر من خمالفته فيكون فيها من الفوائد أوال: وجوب طاعة اهللا ورسوله؛ لقول اهللا واألزالم أمر بط

ومن فوائدها: أن طاعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مستقلة مبعىن  . (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))تعاىل: 



يوجد يف القرآن هذا األمر أو ال يوجد ؛ بل ه إذا أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم شيء ال نقول هل أن

 (( أطيعوا الرسول ))ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ لقوله:  طاعته مستقلة .

وال ميتاز عن غريه بأنه رب يفعل ما ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ميتاز عن غريه بالرسالة ؛  .

ومن فوائدها: أن الرسالة من  . (( وأطيعوا الرسول ))يشاء بل هو نفسه ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا ؛ لقوله: 

والشك أن الرسول يفضل ويشرف حبسب منزلة  (( الرسول ))أفخر األوصاف اليت يتصف ا العبد ؛ لقوله: 

ملة ؟ نعم توافقون إن شاء اهللا ؛ نعم لو جاء رسول من عند رجل شريف عال مرسله ؛ أتوافقون على هذه اجل

املنزلة فهل يكون يف نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس ؟ ال أبدا ؛ بل يكون يف نفوسنا هلذا الرجل مبقدار ما 

مقام الرسالة ؟  يستحقه من منزلة من أرسله ؛ فعليه تكون الرسالة فخرا ملن أرسل ؛ وهل مقام النبوة أفضل أو

مقام الرسالة ألن الرسول نال مقام النبوة ومقام الرسالة ، مقام النبوة مبا أوحى إليه ، ومقام الرسالة مبا كلف بتبليغه 

معللني بأن الرسول خادم  فيكون أشرف خالفا ألهل الباطل الذين يقولون أفضل بين آدم الويل مث النيب مث الرسول

  العلو واالرتفاع ، والويل من الوالية وهي أخص ؛ ويقول شاعرهم:، والنيب من النبوة وهي 

  فويق الرسول ودون الولي   مقام النبوة في برزخ                           

قاتله اهللا ؛ فويق الرسول يعين ما هو فرق بني ، بالنسبة للويل ؟ بعيد دون الويل ، ولقد ضل ضالال مبينا ؛ ألن 

(( ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له ادة ؛ والرسول ؟ ويل ونيب ورسول ؛ لكن اهللا تعاىل يقول: النيب ويل ، ويل وزي

وكلمة " احذروا " الذي  (( واحذروا ))ومن فوائدها: التحذير من معصية اهللا ورسوله ؛ لقوله:  . من نور ))

لتخويف ألن املتكلم اقتصر عليها دون حذف مفعوهلا أشد وقعا من " احذروا " إذا ذكر مفعوهلا ؛ ألا أبلغ يف ا

؛ ألن التحذير ال يكون إال من شيء يأمث به  ومن فوائدها: أن األصل يف أوامر اهللا ورسوله الوجوب متعلقاا .

اإلنسان ؛ فإن ما ال إمث فيه ال يكون احلذر منه ؛ وهذه املسألة فيها خالف بني أهل األصول ، أصول الفقه ؛ 

صل فيه الوجوب ؛ ومنهم من يقول األصل فيه الندب ؛ ومنهم من يقول: أما يف اآلداب فهو فمنهم من يقول األ

للندب وأما العبادات اليت هي حق اهللا فهي للوجوب ؛ واملسألة مبسوطة يف أصول الفقه ؛ لكن الشيء الذي 

لالستحباب ؟ هذه العبارة يهمنا هو أن اإلنسان إذا مسع أمر اهللا ورسوله ال يرتدد فيقول: هل األمر للوجوب أو 

منتقدة " هل األمر للوجوب أو االستحباب " ؟ األصل أن األمر املوجه من خالفك أو رسوله الذي أرسله إليك 

أن يكون ملزما ، هذا هو األصل ؛ وإذا سألتكم أنتم مل يعهد من الصحابة عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

هل هذا واجب علينا أو مستحب أبدا ؛ وخري لنا أن نقتفي أثارهم ؛ نعم لو أن  إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول اهللا

اإلنسان تورط يف املخالفة فإن السؤال عن األمر هل هو للوجوب أو االستحباب قد يكون وجيها ؛ كيف ذلك ؟ 



األمر سهل ؛ إذا كان واجبا وجب عليه أن حيدث عنه توبة ويتوب إىل اهللا من ذلك ؛ وأما إذا مل يكن واجبا ف

لكن كالمي على أول ما يرد عليك األمر ال ترتدد ، افعل ما استطعت ؛ أما إذا جاء عن الرسول عليه الصالة 

والسالم إذا جاء أنك خمري فأنت خمري كما أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بريرة أن ترجع إىل زوجها مغيث 

ت نفسها فخريها النيب عليه الصالة والسالم قال إن شئت أن وكانت بريرة أعتقت وزوجها رقيق فلما أعتقت ملك

تبقني مع مغيث فابقني وإن شئت أن ال تبقني فال ... قالت ال أريد البقاء معه ؛ فحزن مغيث عليها وجعل 

يبكي ورائها يف أسواق املدينة يريد أن ترجع إليه ؛ فقال النيب عليه الصالة والسالم: أال تعجبون من حب مغيث 

؛ ألن الغالب أن القلوب إذا تآلفت فهي تآلف من  يرة وبغض بريرة ملغيث ؟ ما جوابكم أنتم ؟ بلى نعجبلرب 

؛ قالت يا رسول اهللا إن كان أمرا فسمعا وطاعة ؛ ومل تقل: إن كان أمرا على سبيل اجلانبني فأمرها أن ترجع إليه 

الوجوب ، قالت: إن كان أمرا فسمعا وطاعة وإن كانت مشورة فال رغبة يل فيه ؛ قال: بل مشورة ؛ هذا صرح 

فرض عليكم احلج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بأن األمر ليس للوجوب بل املشورة ؛ وملا قال: ( إن اهللا 

فحجوا ؛ قام األقرع ابن احلابس قال: يا رسول اهللا أيف كل عام ؟ قال: ال ؛ فاحلاصل أن نقول: األصل يف األمر 

(( ونقلب أفئدتهم الوجوب وأن تفعل ما أمر وال تسأل ترتدد ألن املسألة خطرية إذا تردد ، قال اهللا عزوجل: 

أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك ؛ وقال  هم في طغيانهم يعمهون ))وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر 

متقلب غري مستقر ألم كذبوا باحلق ملا جاءهم ؛  )) ج(( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريتعاىل: 

  وال تقل واجب أو مستحب ؛ لكن كما قلت لكم إذا تورطت يف شيء  فال بأس .دد فاقبل يا أخي احلق وال ترت 

(( فاعلموا أنما ال يضره ؛ لقوله: صلى اهللا عليه وآله وسلم فوائدها: أن تويل الناس عن ما يدعوا إليه النيب  ومن

ويتفرع على ذلك: أن الداعية إىل اهللا يف وقتها وفيما قبلها ال يضره أن ال يقبل  .على رسولنا البالغ المبين )) 

فسه بأنه أدى الواجب وأال حيزن بعدم قبوهلم دعوته ؛ ألن اهللا الناس منه ؛ ألنه أدى الواجب ؛ وينبغي أن يفرح ن

لكن رمبا نقول حيزن لعدم قبول الشريعة  (( وال تحزن عليهم وال تك في ضيق مما يمكرون ))؛قال للرسول: 

يع ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يستط ال لعدم قبوهلم منك ؛ والفرق بني هذا وهذا واضح .

ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه  أن يهدي أحدا ؛ ألنه بلغ البالغ املبني ومع ذلك حصل املخالفة والتويل .

الذين قالوا إن  وآله وسلم بلغ البالغ املبني ؛ ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما خيتص بأمساء اهللا وصفاته

املبني وال يعرف ما قال ؛ وإمنا ألقى كالما للناس كأنه حروف الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يبلغ البالغ 

وال  يدومن فوائدها: أن بالغ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بالغ مبني ال عي فيه وال تعقألغاز , هجائية أو 

ىل قول ومن فوائدها: وجوب الرجوع إ . (( البالغ المبين ))إشكال ؛ بل هو بني يف نفسه مبني لغريه ؛ لقوله: 



وأنه عليه الصالة  (( فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين ))النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله: 

هل ميكن أن نأخذ منه: أن من مل تبلغه الرسالة فهو معذور  والسالم قام بالواجب فعلينا حنن أن نقوم بالواجب .

معذور ؛ أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور ؛ ولكن الثاين  ؟ ميكن أن نأخذ منه أن من مل تبلغه الرسالة فإنه

الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح هلذه الرسالة اليت بلغت وأال يسكت 

ويقول األمر ما بال يل وال يلزمين ؛ بل جيب أن يفهم ؛ أما إذا كان األمر مل يعلم به إطالقا فهذا مل تقم عليه 

فلو رأينا رجال مل يسمع للشرع شيئا عن اإلسالم يف الكروف واجلبال واألدغال يرعى الغنم  حلجة فهو معذور .ا

وحيلب اإلبل ما يعلم شيء ؛ فهل نقول إن هذا معذور أو غري معذور ؟ معذور الشك إنه معذور ؛ ولكن إذا 

الذي بلغه ترتفع به احلجة ؛ ألن  ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث ؛ وحينئذ قد نقول إن هذا

هل ميكن أن تتعارض طاعة اهللا ورسوله ؟  (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))اآلية الكرمية:  الواجب أن يسأل .

ال ميكن وال ميكن أن تتعارض طاعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالنصوص الواردة عنه ؛ فإذا رأينا حديثا 

إذا خالف  نقول هذا منكر ننا حنكم لرده وإن مل نعرف سنده ؛ بل ولو عرفنا سنده فإننايناقض ما يف القرآن فإ

القرآن ال ميكن أن يأمرنا اهللا بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول ، لو كان هذا أننا نأخذ مبا 

يتناقض من الكتاب والسنة لكان مستحيل ؛ من ذلك ما يذكر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حلوم البقر 

بدون أن ننظر إىل سنده حنكم أنه باطل وال يصح ؛ لو كان حلومها أا داء ويف ألباا أا دواء أو شفاء ، هذا 

داء هل ميكن أن حيل اهللا على عباده ؟ ال ميكن أبدا ، لو كان حلمها داء ما أحل اهللا لعباده أبدا ألن اهللا ما حيل 

طبخ ؛ هل  لعباده ما كان ضررا عليهم حىت لو قال قائل: ميكن أن حنمل هذا احلديث على أكل حلم البقر بدون

يصح هذا ؟ ال ؛ ملاذا ؟ ألن أكله بدون طبخ نادر وال ميكن أن حيمل احلديث على الشيء النادر ، والشيء 

بعض العلماء يقول  ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )بالشيء يذكر ومن حديث عائشة رضي اهللا عنها: 

رق كصيام الفرق والكفارة فال يصام عن امليت ؛ املراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه ؛ أما صيام الف

؛ صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثري أو  اهللا ! أنتم صححوا احلديث مث نقحوا املراد فيقال: سبحان

نادر ؟ نادر ؛ كيف حتملون احلديث على الشيء النادر وترتكون الشيء الكثري ؛ وهلذا كان قول الراجح أن من 

  صيام سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه . مات وعليه

  عن العذر باجلهل ؟ السائل :

؛ فإذا بلغه أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه  الواجب وهو البحث ؛ نقول قد نعذره لرتك الما نقول  الشيخ :

وليس بكالم صادق ، هذا نعم نة ؛ النار ومن وافقه ففي اجلوسلم وأنه أتى جلميع اخللق وأن من خالفه فهو يف 



قد يكون معذورا خصوصا إذا كان الذي أخربه ممن يعد من رؤسائهم يف الدين ، قد يكون معذورا ؛ وهلذا ملا 

أنكر عمر على الرجل الذي قرأ يف سورة الفرقان خالف ما يعرف عمر أنكر آية من كتاب اهللا ظانا أن الرجل 

صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال " هكذا أنزل " لقراءة الرجل ، و " هكذا أنزل  أخطأ فيه حىت ذهبا إىل رسول اهللا

" لقراءته ؛ واملسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط ؛ طرف يقبض التكذيب ويقدم على التكذيب ويقول ال يعذر 

تعلمون بالبينات  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم الالرجال يف أصل الدين ، وهذا غري صحيح ، قال اهللا تعاىل: 

وقسم آخر ال ، يغلوا يف رفع التكبري حىت وإن كان يف حال حيكم يف كفره يقول ال ؛ والقول الوسط  والزبر ))

هو الوسط أن نقول من مل تبلغه فهو معذور ومن بلغه فهو معذور ، ومن بلغته ومل يفهما فهو معذور ألن عدم 

ي وقام يتكلم بأعجميته يف شيء هل تدري ما يقول ؟ ما تدري الفهم كعدم العلم ؛ لو أتى إليك إنسان أعجم

فهل  (( ألنذركم به ومن بلغ ))ما يقول هذا معروف ؛ فالفهم شرط وجمرد البالغ ال يكفي ؛ وأما قوله تعاىل: 

  املعىن: ومن وصل إليه وإن مل يفهم ؟ أو من بلغه فأدركه ؟ الثاين هو املعىن .

  الرافضة ؟ما حكم اإلسالم يف  السائل :

الشك الذي يسب أبا بكر وعمر ليس من الدين يف شيء ؛ اهللا يكفينا شرهم ؛ ال، جيب بغضهم كيف  الشيخ :

  من قال جيب حمبتهم ؟ جيب بغضهم ما فيه إشكال ؛ لكن نسأل اهللا هلم اهلداية .

إذا طعموا إذا ما  (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيماأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واهللا يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا 

ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك 

  . فله عذاب أليم ))

هل ميكن أن يكون  (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))رجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان ال

(( أطيعوا اهللا وأطيعوا أمر اهللا وأمر الرسول متناقضني ؟ ال ميكن ؛ ما وجه ذلك من اآلية ؟ العطف قوله: 

  ة اهللا ... ؛ ال ؛   ؛ أي ما وجهه ؟ كونه عطف طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم على طاع الرسول ))


